
Návod na elektronické podání
 

Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - buď datovou 
schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací.

Programy WinVabank a Harmonik podporují oba způsoby podání:

1. přímé podání přes portál EPO. Tato varianta je určena uživatelům, kteří vlastní 
elektronický podpis. Pro možnost podávání přes portál EPO je třeba, aby na počítači byl 
nainstalován platný elektronický podpis a v programu byly vyplněny parametry pro 
elektronické podání – nabídka Nastavení / Parametry elektronického podání. Přímé 
podání je nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem elektronického podávání. Funguje 
tak, že data jsou přímo odeslána na příslušný portál, uživateli je téměř okamžitě přiděleno 
číslo podání a během chvíle může zjistit, zda je podání v pořádku (buď přímo v programu 
nebo v e-mailu, který mu přijde na zadanou e-mailovou adresu). Pokud podání obsahuje 
chyby, lze údaje ve formuláři opravit a podání opakovat, dokud není portálem přijato jako 
bezchybné.

2. odeslání xml souboru datovou schránkou je určeno pro uživatele, kteří nevlastní platný 
elektronický podpis a mají datovou schránku. Tato varianta je náhradní variantou k 
přímému podání přes portál EPO, kdy uživatel z programu vygeneruje xml soubor a ten 
potom odešle pomocí datové schránky. Velkou nevýhodou této varianty je, že datová 
schránka přijme samozřejmě jakýkoliv soubor a kontrola správnosti je potom 
provedena až na příslušném úřadě. Mezi odesláním do datové schránky a kontrolou na 
úřadě může uběhnout celá řada dní a pokud na úřadě zjistí jakoukoliv závažnou chybu v 
xml souboru, upozorní úřad poplatníka na chybu a vyžaduje správné podání, v horším 
případě prohlásí původní podání za chybné a tudíž včas nepodané se všemi důsledky z 
toho plynoucími. Přitom se může jednat, z hlediska poplatníka, o nevýznamný údaj např. 
e-mail, ale pokud je definován jako povinný a musí být správně vyplněný, může se stát 
závažnou chybou znemožňující přijetí dat úřadem!

Odesíláte data pomocí datové schránky?
Pokud používáte druhou variantu (odeslání do datové schránky), důrazně doporučujeme, před 
odesláním do datové schránky, provést kontrolu správnosti souboru na daňovém portále. 
Taková kontrola nezabere příliš mnoho času a vy máte jistotu, že do datové schránky odešlete 
soubor, který prošel přísnými kontrolami tohoto portálu a že vám ho finanční úřad nevrátí jako 
chybný. Program WinVabank a Harmonik má sice v některých formulářích připojenou základní 
kontrolu správnosti vyplnění, ale nelze podchytit úplně všechna chybová hlášení (např. Formulář 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob má na daňovém portálu více než 500 chybových 
hlášení).  

Formulář Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Podání daňového přiznání právnických osob je poněkud složitější než podání jiných daňových 
formulářů, proto jsme pro vás připravili tento návod. 

Jedná se vzorová a smyšlená dat pro podnikatele (účtujícího podle vyhlášky č. 500/2002 
Sb. pro podnikatele), který odevzdává výkazy ve zjednodušeném rozsahu. 

Obdobně lze odeslat samozřejmě i přiznání s výkazy v plném rozsahu. Lze také podat 
přiznání s plnými nebo zjednodušenými výkazy pro organizace, které účtují podle vyhlášky č. 
504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 



Abychom mohli přiznání elektronicky podat, budeme potřebovat:

1. vyplněný a zkontrolovaný formulář Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu pro 
podnikatele ke zvolenému datu (v seznamu formulářů se jedná o formulář s názvem 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu(podnikatelé 2014). Jedná se o výkaz v tisících Kč.

Pokud chcete, aby tato rozvaha byla připojena do přiznání k dani z příjmů právnických 
osob, musíte vyplnit údaj Párovací symbol. V našem příkladu jsme vyplnili 2014. Je 
jedno, co zvolíte jako párovací symbol, důležité je, že stejný párovací symbol později 
vyplníte i do výkazu zisků a ztráty a do přiznání k dani z příjmů právnických osob.

2. vyplněný a zkontrolovaný formulář Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 
ke zvolenému datu (v seznamu formulářů se jedná o formulář s názvem Výkaz zisku ve 
zjednodušeném rozsahu(podnikatelé 2014). Jedná se o výkaz v tisících Kč. Nezapomeňte 
vyplnit stejný Párovací symbol jako v rozvaze. 



3. opis přílohy účetní závěrky ke zvolenému datu – jedná se o soubor obsahující přílohu 
účetní závěrky. 

Daňový portál přijímá tzv. e-přílohy v těchto formátech:

4. vyplněný aktuální formulář Přiznání k dani z příjmů právnických osob (pro rok 2014 
vzor č. 25). Při zakládání nového formuláře přiznání je možné si nechat naplnit data z 
účetnictví. Upozorňujeme na to, že program z účetnictví přebírají pouze některé údaje, 
zbytek je třeba vyplnit ručně.



Nezapomeňte vyplnit Párovací symbol. Pokud zůstane Párovací symbol prázdný, nebude 
program při vytváření xml souboru hledat odpovídající rozvahu a výkaz zisku a ztráty. 
Jestliže párovací symbol vyplníte stejným párovacím symbolem, který jste vyplnili v rozvaze 
a výkazu zisku a ztráty, program je při generování xml souboru automaticky připojí.

Nezapomeňte také do přiznání připojit soubor s opisem přílohy účetní závěrky.

Doporučujeme zkontrolovat i záložku Elektronické podání. Pro elektronické podání je 
třeba mít vyplněné i údaje, které v běžném tištěném přiznání není třeba vyplňovat např. 
číslo finančního úřadu, číslo ekonomické činnosti atd.



Po vyplnění všech potřebných údajů v přiznání je třeba ho v seznamu uzamknout – 
nabídka Utility / Uzamčení formuláře (nebo stisknutím ikony – viz obrázek).

Je-li formulář Přiznání k dani z příjmů právnických osob uzamčen, je možné přikročit k 
elektronickému podání. To může být buď přímé přes portál EPO nebo odesláním xml souboru 
pomocí datové schránky.

A. přímé podání přes portál EPO
Přímé podání je možné pouze v případě, že je na počítači instalován platný elektronický podpis a 
jsou vyplněny Parametry elektronického podání - nabídka Nastavení / Parametry elektronického 
podání. V tom případě lze použít nabídku Elektronické podání / Elektronické podání (nebo 
stisknout ikonu – viz obrázek). 

Program vytvoří xml soubor, podepíše ho elektronickým podpisem a odešle na příslušný portál. 
Tam proběhne kontrola a její výsledek je odeslán do programu a také na zadanou e-mailovou 
adresu.

B. odeslání xml souboru datovou schránkou
1. nejdříve je potřeba vygenerovat xml soubor. Zvolte nabídku Import/Export / Dat / Export 

dat v xml. Program vám nabídne cestu k uložení souboru. Podle toho, zda jste vyplnili 
párovací symbol či nikoliv, jste informováni, zda bude soubor obsahovat i rozvahu a výkaz 
zisku a ztráty. Úspěšné generování souboru je ukončeno hlášeními Export dat úspěšný a 
Hotovo.

2. dalším doporučeným krokem je kontrola správnosti xml souboru na daňovém portálu 
MF. Kontrola je možná na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces.
Zde zvolte nabídku ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU. Na další 
stránkce nabídku Načtení ze souboru a dále Načíst xml soubor s podáním aplikace 
EPO2. 

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces


Stiskněte tlačítko Procházet a vyberte xml soubor vygenerovaný z programu. Dále zvolte 
tlačítko Načíst. Daňový portál váš xml soubor načte, provede jeho kontrolu a zobrazí 
informaci o souboru. 

Jako první doporučujeme stisknout tlačítko Protokol chyb. Tím proběhnou další podrobné 
kontroly dat, o jejichž výsledku jste ihned informováni pomocí Protokolu chyb podání. Na 
obrázku je znázorněno podání s jednou chybou (záměrně jsme v přiznání nevyplnili 
obchodní jméno). U zobrazených chyb je třeba si všímat, o jaký typ chyby se jedná, zda se 
jedná o kritickou chybu, propustnou chybu závažnou či propustnou chybu. Ideální stav je, 
aby podání neobsahovalo žádné chyby. 

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte do základní nabídky. I když vaše podání neobsahuje žádné 
chyby, doporučujeme si pomocí tlačítka Úprava ve formuláři prohlédnout obsah vašeho 
přiznání.



Ve formuláři je nejjednodušší se pohybovat po jednotlivých stránkách pomocí pravého 
navigačního panelu. Jsou tu zobrazeny jednotlivé stránky i s uvedením počtu chyb.

Doporučujeme si prohlédnout všechny vyplněné stránky a také stránku Vybrané údaje z 
účetnictví. Zde si můžete zkontrolovat např. rozsah údajů (plný nebo zjednodušený) a také 
jednotlivé řádky Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. 

Obsahuje-li vaše přiznání nějaké chyby, máte 2 možnosti, jak přistoupit k jejich opravě.  
Buď se vrátíte do programu, odemknete formulář, opravíte potřebné údaje, formulář znovu 
uzamknete a vygenerujete nový xml soubor. Tento soubor znovu načtete na daňový portál a 
ověříte si jeho správnost. 

Druhou možností je chyby opravit přímo na daňovém portálu. Abyste měli jistotu, že je 
formulář po opravách správně vyplněn, stiskněte tlačítko Protokol chyb v pravém 
navigačním panelu. Když je podání bez chyb, je třeba opravený xml soubor uložit. Zvolte 
nabídku Uložení k odeslání do Datové schránky a tlačítko Uložit na disk. Tím získáte 
soubor, který můžete bez obav zaslat do datové schránky finančního úřadu.

To je stručný návod, jak učinit elektronické podání. Jako příklad jsme použili přiznání k dani z 
příjmů právnických osob. Stejným způsobem doporučujeme postupovat i u jiných 
elektronických podání na finanční úřad jako jsou např. daň z přidané hodnoty, silniční daň, 
vyúčtování daně ze závislé činnosti atd.
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